
almanın caiz olduğu özellikle ileriki dö
nemlerde yaygın bir kabul görmüştür. 
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i.!PJ FERHAT KOCA 

2. Tasavvuf. Sahabe. tabi'In ve tebeu't
tabiln zamanında yaşamış olup sQfilerin 
öncüleri kabul edilen takvasahibi müslü
manlar ibadet üzerinde hassasiyetle dur
dukları ve çok ibadet ettikleri için ··ub
bad" dünyadan çok ahirete önem verdik
leri için "zühhad" diye tanınmışlardı. Ta
sawuf döneminde de nitelikli ibadetten 
beklenen feyiz ve sevabm daha çok olma
sı için zühd gerekli görülmüştür. 

ibadetlerin daha çok batıni özellikleri, 
ruhu ve özü üzerinde duran süfiler bun
dan başka ihlas. huşQ, Allah sevgisi ve 
korkusu gibi gönül hallerini; sabır. şükür, 
tevazu, cömertlik. af. merhamet gibi ah
lak esaslarını: kısaca kalp temizliğine . ru
hun olgunlaşmasına vesile olan ve sonuç
ta insanı Allah'a yaklaştıran her türlü iyi 
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halleri ve davranışları ibadet sayarlar. Ta
sawufta ibadet kavramının bu kapsamlı 
anlamı "ubüdiyyet" kelimesiyle ifade edil
miştir. 

Süfılere göre ibadet ve ubüdiyyet Al
l ah'ın rızasını kazanmak, ona yaklaşmak 
ve onun huzurunda olmak için vazgeçil
mez bir araçtır. Kişi her şeyi bir yana bı
rakarak Allah ' ın huzurunda ve onunla 
birlikte olduğunun bilincine erince ama
ca uygun şekilde ibadet etmiş olur. Hz. 
Peygamber "ihsan" kavramıyla (Buhar!, 
"İman", 37; Müslim, "İman" , ı) bu hususu 
bel irtmiştir. Allah Teala. "Bana ibadet et 
ve beni anmak için namaz kıl'' (Ta ha 20/ 
ı 4) buyurmak suretiyle gafletle ibadet 
edilmemesi ve namazın bilinçli kılınması 
konusunda uyarıda bulunmuştur (Serrac. 
s. 209; Gazza ll, 1, ı 16). Allah'a çokyakın 
olan ve O'nun dostluğun u kazanan veliler 
de dahil olmak üzere bütün müslümanlar 
her zaman bu araca muhtaçtır. "Yakin ge
linceye kadar rabbine ibadet et" (el-Hicr 
15/99) mealindeki ayeti yanlış yorumlayan 
sQfi görünümlü bazı kişiler. yakin merte
besine ulaşan ve kalbi temiz olan kimse
lerin artık bu mertebeden sonra ibadet 
ve ubCıdiyyete ihtiyaçları kalmayacağını 
ve onlardan yükümlülüğün düşeceğini, 
kulluktan kurtulup özgür olacaklarını id
dia etmişlerdir (Serrac, s. 53 ı. 538). "Arif
ler dini yükümlülüğün düşeceği bir mer
tebeye ulaşırlar mı?" şeklindeki bir so
ruya karşılık ünlü süfi Cüneyd-i Bağdadl 
böyle bir mertebenin varlığından bah
seden bir zümrenin bulunduğunu, an
cak bu iddiayı ileri sürenlerin hırsızlar
dan daha kötü olduklarını. ariflerin sade
ce ibadet ve taatle Allah'a eriştiklerini ifa
de ettikten sonra kendisinin bin yıl yaşasa 
bile arnelinden zerre kadar eksiltmeye
ceğini söyleyerek cevap vermişti (a.g.e., 
s. 208; Sü leml, s. I 59; Ku şey ri. ı. I 06). Ta
sawufun doğuş döneminde mutasawıf 
olduğunu iddia eden bazı kişiler tarafın
dan ileri sürülen. yükümlülüğün düşece
ği bir mertebenin bulunduğu şeklindeki 
görüş daha sonra ibahiyye, hulüliyye, ba
tıniyye gibi şeriat dışı hareketlerde de
vam ederek çeşitli biçimlerde günümüze 
kadar gelmiştir. 

Tasawufta kulluğun ibadet, ubQdiyyet 
ve ubQdet olmak üzere üç şekli vardır. 
ibadet ilme'l-yakin, ubüdiyyet ayne'l-ya
kin, ubCıdet de hakke'l-yakin mertebesin
deki salikler için söz konusudur. ibadet ve 
ubQdiyyet daima rab ve mevla kavramla
rını çağrıştırır. Kendini abd olarak gören 
Allah' ı rab. kendiniabidolarak gören O'nu 
mabud ve mevla olarak görür. 
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Mutasavvıflar farz ibadetterin insanı 
Allah'a yaklaştıracağına, farzlardan son
ra yapılan nafile ibadetterin bu yakınlığı 
daha da arttıracağına ve kulu mevlasına 
ulaştıracağına inanırlar. Hadiste de belir
tildiği üzere bu durumda Allah kulun gö
ren gözü, işiten kulağı olur" (Buhar"! , "Ri
l<;al<;", 38). Bu sebeple süfiler nafile ibadet
Iere büyük önem verirler. 

Süfılere göre ibadet cehennemden kur
tulmanın ve cennete girmenin aracıdır. 
Bu amaca ulaşmak niyetiyle ibadet etmek 
caizdir. Ancak ibadet ve ubüdiyyetin en 
yüksek derecesi, hiçbir karşılık bekleme
den sırf rızasını kazanmak ve emrine uy
mak için Allah'a tapmaktır. Özellikle Ra
bia ei-Adeviyye'den itibaren bu anlayış 
süfılerin ortak görüşü haline gelmiştir 
(Attar, s. 83). Süfiler sevap için ibadet ec;le
ni ücret almak için çalışan işçiye benze
tirler. 

Azirnet ve ruhsat açısından da ibadet
ler üzerinde duran süfiler, ruhsat ve ko
laylık esasına göre ibadet etmeyi avam 
için caiz görürken kendileri daima azirnet 
ve ihtiyatı esas alır, nicelik ve nitelik ba
kımından ibadetleri en mükemmel şekil
de yerine getirmeye çalışırlar. İbn Hafif, 
bir derviş için te'vil yapmaktan ve ruhsa
ta yönelmekten daha zararlı bir şeyin bu
lunmadığını söyler (Süleml, s. 2 ı O, 465, 
488). Tasavvufkaynaklarında bunun sa
yısız örneği bulunmaktadır. 

Süfılerin farz ve nafile ibadetlerin yanı · 
sıra ahzab ve evrad okuma, sema ve zi
kir yapma gibi ibadetleri de vardır. Hal
vethanelerde ve çilehanelerde inzivaya 
çekilmek, türbeleri , tekkeleri , meşayihi 
ziyaret etmek, temessüh ve teberrük de 
tasavvuf ve tarikat ehlinin telakkilerince 
ibadet şekilleridir. Ayrıca sohbet meclis
leri de ibadet olarak anlaşılır. Süfılerin bu 
özel ibadet şekilleri üzerinde geniş olarak 
durmaları, zahir uleması tarafından bun
lara farzlardan daha fazla önem verilme
si olarak yorumlanmış ve şiddetle tenkit 
edilmiştir. Bazı süfılerin ibadeti, "nefsin 
arzularına muhalefet etmek" şeklinde ta
nımlamaları ve bu muhalefeti nefse ezi
yet etme derecesine vardırmaları da ten
kit konusu olmuştur. 

"Göklerde ve yerde olan her şey, güneş, 

ay, yıldızlar, dağlar Allah'a secde eder" 
(el-Hac 22/ 18) mealindeki ayeti her şeyin 
Allah'a ibadet ettiği şeklinde tefsir eden 
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye göre varlıkların 
Allah'a muhtaç olmaları O'na ibadet et
meleri anlamına gelir. İbnü'I-Arabl buna 
zat!, asli ve fıtrl ibadet adını vermekte-
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dir. İnsanların iradeleriyle yaptıkları iba
detler ise özel nitelikteki ibadetlerdir (e l
Fütuf:ı[tt, II, 328,353, 539; IV, I ı8 , I97) . 

Abdurrahman-ı Cami süfilerle Mela
mller'i hak talibi: zahid, fakir, hadim ve 
abidleri de ahiret tali bi olarak görür. Ona 
göre haz alarak ibadet eden e "ab id", kül
fetle ibadet edene "müteabbid" denir. Bir 
de ibadette riyakar olanlar vardır ( Nefe
J:ıat, s. 9, 12). Melamller ibadetin samimi 
olması için gizli tutulmasına önem verir, 
her çeşit farz ve nafile ibadetleri bu çer
çevede yerine getirmeye özen gösterirler. 
Cami, Kalenderller'in de Melamiler'in yo
lunu tuttuğunu, ancak bunların farz iba
detlerle yetindiklerini, Kalender! olduk
larını söylemekle birlikte gerçekte zındık 
olan diğer bir zümrenin ise günahı insan
ları incitmekten. sevabı onlara iyi davran
maktan ibaret görüp bunun dışında iba
det kabul etmediklerini söyler (a.g. e., s. 
ı ı ) . Mezhepler tarihi literatüründe İslam 
dışı kabul edilen gruplar da ibadeti gerek
li görmez (bk. GALİYYE; iBAHiYYE) . 

Tasavvufta. kendilerini tamamen Al
lah'a verdikleri ve bilinçlerinin yeterince 
yerinde olmadığı kabul edildiği için "mec
zup" diye anılan zümre mensupları dünya 
ile ilgilenmedikleri gibi ya hiç ibadet et
mezler veya ibadet ederken kurallara uy
mazlar. S.üfıler ara sıra ibadet eden mec
zupların Allah'ın veli kulları olduklarını. 
ancakyükümlülüğün temeli olan akıl me
lekesine tam olarak sahip bulunmadıkla
rı için i badetle yükümlü olmadıklarını ile
ri sürerler. İbn Haldun. "ibadet olmadan 
velilik olmaz" diyerek meczupların vellli
ğini inkar eden fakihleri hatalı bulur ve 
veliliğin Allah'ın dilediğine verdiği bir lu
tuf olduğunu, ibadete bağlı bulunmadı
ğını söyler (Mukaddime, 1, ı 02) . 
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~ SüLEYMAN ULUDAG 

D) Psikoloji ve Sosyoloji Açısından iba
det. Dini hayatın ayıncı özelliği olan tabiat 
üstü yüce bir varlıkla veya kısaca Tanrı'y

la ilişki insanda inanç. ibadet, tecrübe, 
bilgi ve etki boyutları çerçevesinde orta
ya çıkar. Psikolojik açıdan ibadet, insanla 
Tanrı arasındaki ilişki ve iletişimin insana 
ait söz. beden duruşu ve hareketler gibi 
sembolik eylemlerle ifadesi olarak anla
şılır. Dua, dini ayin ve tören gibi tapınma 
şekillerini de içine alan geniş anlamıyla 
ibadet ferdin kendisini Tanrı 'ya çokyakın 

hissettiği , O'nunla derünl münasebetler 
içinde bulunduğu hissini veren özel bir 
tecrübe ve bu tecrübeye dayalı her türlü 
eylem ve işlemdir, dini hayatın uygulama
ya yönelik ifadesidir. Buna göre kutsal za
man ve mekaniara saygı , ilahi irade ve 
kainat hakkında geniş bir yorum sistemi
ne bağlı olarak yapılan törensel eylemler 
ve ayinler. belli bir sonuca ulaşmak için 
yapılan bütün özel törenler (taharet, dua, 
oruç, kurban vb.) ibadet kavramı içerisin
de ele alınabilir (Wach, s. 28). 

Dindar insanın tapınma eylem ve işlem
leri olarak ibadet geçici ve tesadüfi bir 
olay değil dini hayatın esaslı ve gerçek 
bir ifadesi olarak kabul edilir. Bu kapsa
mıyla ibadet dini hayatla o kadar sıkı bir 
bağ içerisindedir ki ibadet olmadan di
nin varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği 
bile şüphelidir. Bu açıdan ibadet psikolo
jiye indirgenemez ve psikoloji tarafından 
da açıklanamaz, ancak ibadetin insan 
üzerindeki etkileri incelenebilir. 

William James, Oordon W. All port, Paul 
E. Johnson, Cari Gustav Jung, Viktor E. 
Frankl, Becker, Fr. Maslaw gibi bilim 
adamlarına göre dinin fert üzerindeki asıl 
etki ve fonksiyonu onda güçlü. uyumlu, 
bütünleşmiş. sağlam yapılı bir kişilik oluş

turmasıdır. Din psikolojisi araştırmaların
dan elde edilen sonuçlar da bunu destek
lemektedir. Muhammed İkbal de aynı gö
rüşü felsefi ve metafizik düzlemde kuv
vetle savunmuştur ( İslam'da Dini Tefek
kürün Yeniden Teşekkülü, s. 18, 200, 207) . 
Bu anlayışa göre dini inanç ve değerler, 

ibadet ve törenlerle dünya hayatına iliş
kin dini açıklamalar insan hayatına bir 
anlam ve amaç kazandırır: insanlar arası 
ilişkileri düzene koyar: kişinin zihinsel aç
mazlarını çözer. Ayrıcadinin insanı davet 


